
Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten spo-
sób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany 
Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon 
Piotr powiedział do nich: „Idę łowić ryby”. Odpowiedzieli mu: „Idziemy 
i my z tobą”. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. 
A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wie-
dzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: „Dzieci, czy nie macie nic do 
jedzenia?”. Odpowiedzieli Mu: „Nie”. On rzekł do nich: „Zarzućcie sieć po 
prawej stronie łodzi, a znajdziecie”. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa 
ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego 
Jezus miłował: „To jest Pan!”. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, 
przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się 
w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od 
brzegu bowiem nie było daleko, tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli 
na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz 
chleb. Rzekł do nich Jezus: „Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz uło-
wili”. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w 
liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie 
rozerwała. Rzekł do nich Jezus: „Chodźcie, posilcie się!”. Żaden z uczniów 
nie odważył się zadać Mu pytania: „Kto Ty jesteś?”, bo wiedzieli, że to 
jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. To już 
trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał.
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Rozalia BajerRozalia Bajer

O. Joachim Badeni przypomina, że Szwecję i Norwegię nawrócili za- 
konnicy bez nowoczesnych środków; chodzili na piechotę, w najlepszym 
wypadku jeździli konno, aż nawrócili cały półwysep. 
Uczniowie rozpoznali Jezusa nie po słowach czy wyglądzie, ale po sku- 
teczności świadectwa; zgodności tego, co powiedział z prawdą – za- 
rzucili sieć tam, gdzie wskazał i złowili mnóstwo ryb.
Simone Weil przypomina, że to, czy człowiek jest wierzący i miłuje 
Boga, można stwierdzić nie przez pryzmat tego, co mówi o Bogu,  
lecz poprzez sposób, w jaki to objawia się w jego życiu.

3. Niedziela Wielkanocna

ks. Eugeniusz Burzyk



Przedstawienie pasyjne naszej młodzieży oazowejPrzedstawienie pasyjne naszej młodzieży oazowej
W niedzielę Miłosierdzia Bożego, na zakończenie każdej Mszy Świętej, Oaza Młodzieżowa naszej parafii 
zaprezentowała przedstawienie pasyjne pt.: „Jaki jest werdykt?”. Dziękujemy ks. Dawidowi za prowadze-
nie Oazy i opiekę nad przygotowaniem przedstawienia, a animatorom za prowadzenie prób i scenografię. 
Podziękowania dla młodych aktorów, którzy zaangażowali się w tę formę duszpasterstwa i ewangelizacji.
Film z przedstawienia, nagrany przez Jerzego Zajdę, można obejrzeć na parafialnej stronie internetowej: 
materdolorosa.pl



 1. Dzisiaj do puszek składamy ofiary na działalność 
naszej diecezji.

 2. O godz.14.00 w kaplicy naszego kościoła Msza 
dla dzieci specjalnej troski oraz ich opiekunów.

 3. W poniedziałek – 2 maja zapraszamy na „Modlit- 
wę Matek” w intencji dzieci, wnuków i chrze-
śniaków. Spotkanie rozpoczniemy Mszą Świętą  
o 18.00, po której odbędzie się adoracja i mo-
dlitwa przed Najświętszym Sakramentem.

 4. We wtorek – 3 maja obchodzimy uroczystość 
NMP Królowej Polski. Msze Święte w porządku 
niedzielnym.

 5. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek 
i piątek miesiąca. Spowiedź w godz. 17.00–18.00.

 6. W piątek – 6 maja, po Mszy wieczornej, w koście- 
le odbędzie się spotkanie dla rodziców dzieci 
przygotowujących się do I Komunii. Natomiast 
do Sali Konferencyjnej zapraszamy na spotkanie 
czcicieli NSPJ i Rodziny Radia Maryja.

 7. W sobotę – 7 maja od godz. 9.00 odwiedziny cho- 
rych parafian. Zgłaszamy ich w zakrystii po Mszy 
lub w godzinach urzędowania kancelarii.

 8. Przy stolikach z prasą do nabycia Paschaliki, 
które można zapalić na grobach bliskich, gdyż 
są znakiem Zmartwychwstania.

 9. Są również figury Zmartwychwstałego w drew-
nianej grocie, a także duże poświęcone różańce.

 10. W tym tygodniu za czystość w kościele odpowie-
dzialni są mieszkańcy ul. Wodnej. Ofiary można 
wpłacać w zakrystii, w kancelarii i na konto. 
Dziękujemy mieszkańcom ul. Piaski za ofiary 
w ubiegłym tygodniu.

 11. W przyszłą niedzielę – 8 maja do puszek składa- 
my ofiary na na diecezjalne radio „Anioł Beski-
dów”, którego audycji możemy słuchać także w na- 
szej parafii.

 12. Po Mszy Świętej [dotyczy Mszy rannych i przed-
południowych] zapraszamy do parafialnej ka-
wiarni na kawę, herbatę i domowe ciasto.
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Intencje mszalneIntencje mszalne
NIEDZIELA – 1 maja
  7.00 † Józefa Firlej
  8.30 † Marian Cacak w 10 r. śmierci
10.00 † Bronisław Chrapek w 15 r. śmierci
11.30 † Wanda Płużek
12.30  Msza Święta chrzcielna
18.00 † Władysława Danek w 1 r. śmierci
PONIEDZIAŁEK – 2 maja
  6.30 † Helena Bojda
18.00 † Jan i Agnieszka Juras

WTOREK – 3 maja  
NMP Królowej Polski
  7.00 † Irena Brzychcy w 8 r. śmierci
  8.30 † Edmund Kurek z córką Małgorzatą
10.00 † Tadeusz Goc
11.30 † Kornelia i Ignacy Janik
18.00 † Mieczysław Kózka
18.00   O dary Ducha Świętego i pomyślny 

przebieg egzaminów maturalnych i za- 
wodowych dla kl. 4 Technikum z Zes- 
połu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicz- 
nych w Oświęcimiu oraz o błogosławień- 
stwo Boże dla Dyrekcji, Nauczycieli 
i pracowników tej szkoły

ŚRODA – 4 maja
  6.30 † Aleksander Zemlik w 6 r. śmierci  

i Stanisława Zemlik
  6.30 † Bronisława Rak
18.00  Za parafian
  Intencje modlitewne przez wstawien-

nictwo Matki Bożej Bolesnej: † za zmar- 
łych polecanych naszej modlitwie w wy- 
pominkach rocznych; † Stanisław Pu- 
dłowski w 15 r. śmierci; † Stanisław 
Wajdzik w 7 r. śmierci; † Aniela i Fran- 
ciszek Korczyk w 33 r. śmierci; † Sta- 
nisław Przygoda w 20 r. śmierci; † Cze- 
sław Korczyk; † Maria i Piotr Kołodziej; 

† Helena Mieszczak z mężem; † Ma- 
riusz Dziedzic; † Stanisław Kozieł; 
† Stanisław Tobiczyk; † Edward Ja-
kóbik; † Krystyna Kurek; † Stefania 
Karcz; † Władysława Bigos; † Adam 
Głowacki; † Jadwiga Wróbel; † Ka-
zimierz Szymla; † Piotr Pawlus; † Jó-
zef Krawczyk

CZWARTEK – 5 maja
  6.30  W intencji kapłanów i misjonarzy
  6.30 † Aniela Paszek z rodzicami  

i teściami
18.00 † Józef Kachel
18.00  W intencji Ojca Świętego Franciszka, 

biskupów i kapłanów
  (Koło Radia Maryja)
PIĄTEK – 6 maja
  6.30 † Ks. Feliks z rodzicami w r. śmierci 

mamy
18.00  Dziękczynna za otrzymane łaski 

z prośbą o błogosławieństwo Boże 
i opiekę MB dla Janiny z okazji 70. 
urodzin

18.00 † Edward Tatar
18.00 † Adam Salepa w 8 r. śmierci
SOBOTA – 7 maja
  6.30 † Mieczysław Chromy
  6.30 † Halina Czopek
  6.30 † Stanisława Mateja
18.00 † Irena i Stanisław Wójciga

NIEDZIELA – 8 maja
 7.00 † Anna i Jan Zabawa
 8.30 † Emilia Wazdrąg w 33 r. śmierci 

z mężem Wilhelmem i synem 
Grzegorzem

10.00 † Stanisław Winczowski
11.30  Roczki
18.00 † Stanisław i Maria Żak w r. śmierci


